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RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

NO DIA MUNDIAL DO RIM 

 

O Centro de Nefrologia de Canindé – CNC participou no dia 14 de março de 2019 da 

campanha do Dia Mundial do Rim, com o tema “Saúde dos rins para todos”, em parceria com a 

Secretaria de saúde deste município e o laboratório labluz lançou o projeto saúde dos rins na 

atenção básica, que tem como objetivo elaborar um plano de ação propondo condutas de prevenção, 

identificação e tratamento da doença renal crônica - DRC junto aos pacientes de alto risco que 

fazem parte do programa HIPERDIA na unidade de saúde alto Guaramiranga na cidade de Canindé-

Ce,  

 

ATIVIDADES 

 

Quanto ao Plano de ação estratégico de prevenção, acompanhamento e tratamento da 

Doença Renal Crônica este será realizado em etapas, que estão detalhados a seguir:  

  

• Primeira etapa: Nesta etapa será realizada uma palestra/discussão sobre DRC para 

uma melhor capacitação de toda equipe das Unidades Básicas de Saúde (UBS) (multidisciplinar). O 

treinamento terá como alvo a detecção dos grupos de risco, prevenção, identificação, classificação e 

tratamento da DRC e seus fatores de risco. Esta capacitação será feita pela equipe de profissionais 

do Centro de Nefrologia de Canindé (CNC).  

  

• Segunda etapa: As ações diretas junto à população serão efetivadas através da 

abordagem individual na UBS com pacientes/clientes integrados no HIPERDIA, com palestras 

sobre DRC, preenchimentos de questionário e coleta para realização de exame de creatinina sérica.  



 

 

  

• Terceira etapa: Devolutiva para a UBS com os resultados de exame, relatório 

compilado de todos os resultados, ao ser detectado que o paciente/cliente se encontra sob o risco de 

evoluir ou já esteja acometido pela DRC este deverá ser encaminhado para consulta com o médico 

da UBS e nos casos mais avançados encaminhá-lo ao CNC para consulta com o nefrologista tudo 

com custo zero para o paciente.  

 

1ª ATIVIDADE DE AÇÃO DIRETA 

 

Dia 27 de fevereiro de 2019 foi realizado a primeira etapa, onde foi realizado palestra com 

profissionais médicos e enfermeiros das unidades de saúde, como tema a detecção dos grupos de 

risco, prevenção, identificação, classificação e tratamento da DRC e seus fatores de risco. Esta 

capacitação foi realizada por médico e enfermeiro nefrologista do CNC. 

Dia 14 de março no dia internacional do rim foi lançado no PSF alto Guaramiranga a 

primeira ação direta junto a população com a realização de palestras com o tema específico de 

doença renal, mensuração de peso e coleta para realização de creatinina sérica.   

 

AVALIAÇÃO DOS DADOS ENCONTRADOS 

 

1. Perfil dos participantes 

 

O atendimento visou avaliar parâmetros que sinalizam tanto fatores de risco quanto 

diagnóstico da DRC com seu respectivo estágio, uma das formas de mensurar a função renal é pela 

via excretora através da Taxa de Filtração Glomerular (TGF). Podendo ser utilizadas diversas 

fórmulas para esse intuito, utilizamos a equação de Cockcroft-Gault, essa fórmula foi desenvolvida 

e testada principalmente em pacientes com DRC em tratamento conservador (BRASIL, 2014).  

 

Clearance de creatinina (mL/min) = (140 – idade) x peso (kg)       x (0,85 se for mulher).    

                                        72 x creatinina sérica (mg/DL)                                                                                                                                                                                                   



 

 

Foi atendido um total de 381 usuários, dos quais 107 (28%) são do sexo masculino e 274 

(72%) são do sexo feminino, conforme gráficos a seguir: 

 

Em relação a doença de base do total de avaliados foram encontrados 252 (66,14%) 

hipertensos, 35 diabéticos (9,19%) e 94 (24,67%) pacientes/clientes que são portadores de 

hipertensão e diabetes. 

 

 

 

Do total de homens, 65 (65%) são hipertensos, 11 (10%) são diabéticos e 31 (29%) são 

diabéticos e hipertensos. 

 



 

 

Do total de mulheres 187 (68%) são portadoras de hipertensão, 24 (9%) são diabéticas e 63 

(23%) são hipertensas e diabéticas.  

 

 

A média de idade entre os pacientes/clientes é de 60,7 anos e a idade que mais prevalesce é 

entre 61 e 70 anos com 102 (27%) pacientes/clientes. 

 

Em uma relação entre a doença de base e a idade podemos aferir que dos pacientes/clientes 

portadores de hipertensão a maior prevalência está na faixa etária de 61 a 70 com 19% do total dos 

clientes, a diabetes apresenta uma maior incidência 3% nos pacientes estão na faixa etária de 51 a 

60 anos e entre os hipertensos e diabéticos 8% dos pacientes estão na faixa de 71 a 80 anos. 

 



 

 

Fatores de risco  

  

Na avaliação da taxa de filtração glomerular para a classificação de dano renal de acordo 

com a equação de Cockcroft-Gault, do total de pacientes avaliados 154 (40%) têm a TFG normal, 

maior que 90 ml/min/1,73m²; 148 (39%) apresentam TFG entre 60 e 89, estágio 2; 72 (19%), estão 

classificados em estágio 3 com TFG entre 30 e 59; 3 clientes estão em estágio 4, com TFG entre 15 

e 29, não foi identificado nenhum paciente em quinto estágio. Percebe-se que entre esse público de 

alto risco a incidência de dano renal desde o estágio 2 ao 4 é de 59%.  

 

 

 

Ao avaliarmos a doença renal em relação a doença de base específica do programa hiperdia 

encontramos alta incidência, nos pacientes hipertensos 111 (45%) têm TFG maior que 90 

considerado normal, 96 (39%) estão entre 60 e 89, estágio 2, em estágio 3 com TFG entre 15 e 29 

foram identificados 39 (16%) pacientes/clientes, com TFG entre 15 e 29 em estágio 4 da DRC 

foram detectados 3 pacientes. Entre os pacientes hipertensos a incidência de dano renal é de 55%.  

 

 



 

 

Nos portadores de diabetes a incidencia é de 54%, assim distribuida: 16 (46%) têm TFG 

normal, > 90 ml/min/1,73m²; 12 (34%) estão em estágio 2 TFG entre 60 – 89, 7 (20%) em estágio 

3, não foi identificado pacientes nos demais estágios. 

 

 

Quando mensurado TFG em pacientes portadores de hipertensão associada a diabetes a 

incidencia é ainda maior, 71%, assim estagiados: 27 (29%) estão com TFG favorável, >90 

ml/min/1,73m², 40 (43%) estão em estágio 2, encontram-se em estágio 3, 26 (28%) pacientes, 1 

(1%) está em estágio 4, não foi identificado paciente em 5º estágio.  

 

 

Esta é a primeira ação direta sobre incidencia de DRC em pacientes de alto risco no 

município de Canindé que leva em consideração a mensuração da creatinina sérica e a TFG através 

da equação de Cockcroft-Gault. 

Mesmo com as limitações do estudo como a amostra limitada, a creatinina sérica 

determinada apenas uma vez e o diagnóstico de DRC requer um valor de TFG sustentado durante 

pelo menos 3 meses. Os resultados preliminares sugerem que é altíssima incidência de DRC em 

pacientes componentes do programa hiperdia. 



 

 

                                       REGISTRO DAS AÇÕES 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


